
 کربال-روی در مسیر نجفخاطرات آیت هللا مکارم شیرازی(دام عزه) از پیاده
.  ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ 

روی کربال/ آن تأثیری که در این پیاده-روی در مسیر نجفخاطرات آیت هللا مکارم شیرازی از پیاده 
 ھست، در زیارت معمولی نیست/ پاسخ به چند سوال

  
ھا برای کسب توفیق زیارت امام حسین(ع) در ایام اربعین و خصوصاً شرکت ھا و تالشامسال جنب و جوش

و   کربال را دارند، از سال گذشته بیشتر شده و این گونه که از خبرھا -مسیر نجف روی پر خیر و برکتدر پیاده
ھای بیشتری ھم برای آید، نظم و انسجام و ھماھنگیرسانی و جلسات توجیھی برمیھای اطالعپایگاه

 .برگزاری ھرچه بھتر این بزرگداشت و اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در ایام اربعین، صورت گرفته است
اند و با ھمکاری ستاد بازسازی در این میان، ھیئات دانشجویی سراسر کشور نیز دست به ابتکار جدیدی زده

کربال -روی سه روزۀ نجفاند تا با شرکت در پیادهعتبات عالیات، در قالب کاروانھای پرجمعیت گرد ھم آمده
ھای معنوی آن یک لمس کنند و از بھرهالھی و فضای معنوی این مسیر حسینی را از نزد-ھای انسانیزیبایی

محروم نمانند.گفتنی است پیش از این مسئول سازمان بسیج دانشجویی، در نشست سراسری مسئولین 
ستاد دانشجویی بازسازی عتبات عالیات در مھرماه سال جاری در مشھد مقدس، از ابراز خرسندی و اعالم 

 ود.حمایت مقام معظم رھبری از این حرکت خبر داده ب
  

گذرد، مشروح بیانات مختصر، اما ارزشمند و پربار این مرجع تقلید در جمع نمایندگان و آنچه از نظرتان می
 روی اربعین است:ھای دانشجویی عازم پیادهمسئولین ھیئت

  
روی اربعین دانشجویی، جریان ُپرفایده و پرسودی است/ ھرچه زحمت بکشید برای پیاده

 جاستگسترش این برنامه، به
از دیدارتان بسیار خوشوفتم و از شرحی که این برادرمان دادند، معلوم شد که مسأله فراتر از آن است که ما 

وجود آمده، جریانی است بسیار مختلف کشور بهھای ای در دانشگاهکردیم. یک جریان گستردهقبالً فکر می
 شاءهللا این کارتان ذخیرۀ معادتان خواھد بود.مبارک، بسیار ُپرفایده، بسیار ُپرسود و ان

روند. ولی گروه روی زیادی از نجف و از شھرھای دیگر عراق به کربال میھای پیادهدرست است که ھیئت
نظیر است. و لذا موقعیت خاصی دارد و ھرچه این در نوع خودش کم دانشجویی به این شکل و به این برنامه،

 جاست.زحمت بکشید برای این برنامه و گسترش این برنامه، به
  

 کربال -روی نجف رفتند/ دو خاطره از پیادهعلما و مراجع ھم از نجف پیاده به کربال می
کنم. اول اینکه وقتی ما مشرّف در نجف بودیم و تان عرض با توّجه به کمبود وقت، من چند نکته را باید خدمت

طالب در ایّام مخصوصی؛ اربعین یا غیر  -سّن بیست و سه سالگی، در آن حدود بود -خواندیم آنجادرس می
 شان.رفتند. طالب، علما، و مراجع ھم بودند در میاناربعین، پیاده به کربال می

ت. االن شما از آن جادۀ میانه که خط مستقیم بین نجف و وقت با حاال خیلی فرق داشروی آنمنتھا پیاده
توانستیم از آنجا برویم، چون بیھوده بود، کسی نبود، نفرات کم... ، و در وقت نمیروید. ما آنکربالست می

رفتیم به آمدیم کوفه؛ کوفه کنار شط است. از کنار شط میوسط راه، شب کجا بمانیم؟ لذا ما از نجف می
 کردیم.دایره تقریباً طی مییعنی یک نیم سوی کربال.

در اطراف شط، قبایل شیعه ھستند. و خیلی عالقه به زوّار دارند. رئیس قبیله یک ُمضیفی دارد، یعنی یک 
رفتیم در مضیف آنھا ھا ما میای دارد، یکی از شرایط رئیس قبیله، داشتن آن ُمضیف است. شبخانهمیھمان

که پذیرایی از زوّار امام حسین(ع) کنند، تمام قبایل وسط راه، شیعه بودند،  شدندو خیلی ھم خوشحال می
 کنم:ھمه؛ من دوتا خاطره را فراموش نمی

یکی این است که یک خانمی بود و وسط راه دوغ آورده بود که به زوّار بدھد. من یادم ھست که این چادرش 
شود. اینقدر دقت داشت که در پذیرایی از زوّار، بھترین را گرفته بود روی این دوغ، که آفتاب بھش نخورد، گرم ن

 راه را [به کار ببندد]
 وقت دیدیم خنجر کشید که باید پیش ما بمانید! یعنی اینقدر عالقه به زوّار داشتندیک

کردیم و ھمراه خودمان یک مقدار نان شد زیر درختان نخل ُاطراق میخاطرۀ دیگری دارم؛ ما ظھر که می
از این چراغ  -وقتگفتند آنپیریموس می -بردیم و یک چراغگرفته میدیم و یک مقدار ماست آببرخشک می

 بردیم و چایی و بساط و اینھا.شد ھمراه خودمان میھایی که با فشار روشن مینفتی
آلود نشستیم و...، منتھا آب فرات خواھید دید، گلرفتیم، خودمان کنار شط، در آن سایه میظھرھا جایی نمی

م. نشین کنیتوانستیم تهنشین کنی، ما ھم که نمیشود از آن برای خوردن استفاده کرد. باید تهاست، نمی
گویند. این را در آب یک می» زاق«ای ھست به نام کردند، یک مقدار مادهزوّار از یک روشی استفاده می

کردند. کرد و آب صافش را ازش استفاده مینشین میدادند، تمام آن چیزھا را تهای با دست حرکت میخورده
بردیم، ماست کیسه انداخته ھمراھمان بردیم، نان خشک ھمراھمان میخورده زاق ھمراھمان مییک
 ماندیم، طبعاً صبح ھم آنجا بودیم.ھا میبردیم؛ چراغی و بساطی و اینھا، و شب را در مضیفمی



در یکی از سفرھا، خب ما ظھر اطراق کردیم و استراحت  -من دو سفر موفق شدم بروم -در یکی از سفرھا
د کشیرفتیم. نصف راه را قبل از ظھر، نصف راه بعد از ظھر، سه روز طول میکردیم و دیگر بعدازظھر باید راه می

 مال ما؛ سه روز، و دو شب در وسط.
ھا، آمدند به ما پیشنھاد کردند که ھای عرب، مال یکی از مضیفاز جوانشروع کردیم به راه رفتن، چندتا 

امشب را اینجا باشید. گفتیم ما تازه راه افتادیم، تا شب خیلی وقت است، ما باید برویم. گفت عالج ندارد. از 
 تند!به زوّار داشوقت دیدیم خنجر کشید که باید پیش ما بمانید! یعنی اینقدر عالقه او اصرار و از ما انکار، یک

کنیم، بنابراین اجازۀ مرخصی ما را بدھید. دیگر ھر دھیم که از طرف شما زیارت میمن گفتم ما قول می
شان کردیم و اجازۀ مرخصی را گرفتیم و حرکت کردیم. و خاطرات زیادی از برخوردھایی که طوری بود راضی

 اشتند دارم؛ واقعاً خیلی جالب بود برای ما.آن صاحب مضیف و کارکنان مضیف و برادرشان و فرزندشان د
  

در بیابان گر به شوق کعبه خواھی زد قدم... / واقعاً یک عالم ُپرنشاطی داشتیم/ این ھم از 
 بھترین خاطرات زندگِی شما خواھد بود

زخم  ھایتانتوانید، توی کفش، پاھایتان، انگشتمنتھا روشی که ما داشتیم به ما گفته بودند با کفش نمی
رفتیم و خارھا ھم در شود، باید با پای پیاده بروید، با پای برھنه. طبعاً ما با پای برھنه میشود، لِه میمی

ھا گر در بیابان گر به شوق کعبه خواھی زد قدم/ سرزنش«کردیم، رفت و خارھا را ھم قبول میپایمان می
 و مھم ھم نبود.» کند خار مغیالن، غم مخور

از دوستان ما بود دوتا فرزند داشت، تقریباً پنج ساله شش ساله؛ اینھا را ھم با خودش آورده  و از جمله یکی
رسیم آنجا دیگر واقعاً یک عالم بود. و اینھا ھم سه روز پیاده راه رفتند و باالخره رسیدند به کربال. وقتی می

 ُپرنشاطی داشتیم که این راه را ما طی کردیم.
شوم از بعضی چیزھا، شوم و ناراحت میکنم، گاھی خسته میوقت فراموش نمیو از خاطراتی که من ھیچ

کنم از نجف داریم روم توی آن حال و ھوا و فکر میای را به ذھنم بیاورم، میو ناچارم یک خاطرات شادکننده
ا رفع آن خستگی کنم تاینھا را در نظر مجسم می  ھا، از آنجا رفتیم کجا و...کنیم و رفتیم زیر درختحرکت می

 و ناراحتی و اینھا بشود.
شود. و این یک نکته این ھم از بھترین خاطرات زندگِی شما خواھد بود. ھمیشه انسان موفق به این کار نمی

 بود.
 روید؟ھمه وسایل نقلیه ھست، چه فایده دارد شما پیاده میکنند آقا! اینسؤال می

 افتیدھمه وسایل نقلیه ھست، چه فایده دارد شما پیاده راه میکنند: آقا! ایننکتۀ دوم این است سؤال می
 دھید؟روید؟ این چه کاری است؟ چه زحمتی به خودتان میمی

شود. شب که روند، پاھا سفت میکنند، روز اول که راه میروی کم میبه خصوص کسانی که پیاده
شود. منتھا یواش یواش ما راه ھا سفت میتوانند راه بروند؛ پاشوند دیگر نمیخوابند، صبح بلند میمی
 شود. خب مشکالترفتیم تا پا نرم بشود و اینھا؛ چنین نیست که آدم نتواند راه برود، یواش یواش نرم میمی

زیادی ھم برای کسانی که عادت به پیاده روی ندارند، ھست. اما شنیدم اخیراً دیگر ھمه چیز ھست. 
وقت که چیز مرتب، حتی دارو، درمان، ماساژور! وسیلۀ ماساژ، ھمه چیز... آن ماشاءهللا از نجف تا کربال، ھمه

 ھا نبود.این حرف
  

 کنند که آقا چه فایده دارد؟به ھرحال سؤال می
پاسخ: این یک نوع اظھار عظمت امام حسین(ع) است/ ائمه(ع) مرکب داشتند، اما با پای پیاده به مکه 

 رفتندمی
ک نوع ابراز عظمت امام حسین(ع) است. عیناً در روایات داریم ائمه پیاده از مدینه جوابش این است که این ی

رفتند مکّه. امام سجاد(ع) بیست و پنج سفر شاید با پای پیاده رفت. گاھی مرکب ھم ھمراه خودشان می
نیست  مرکبیبی بردند. به دو فایده؛ یک فایده اگر وسط راه ناچار شوند سوار بشوند، دیگر اینکه بگویند ازمی

 رویم، این به احترام امام حسین(ع) است.رویم، مرکب ھم داریم و پیاده میکه ما پیاده می
این یک نوع اظھار عظمت و تجلیل از مقام شامخ اباعبدهللا(ع) است. این پیاده رفتن، این دلیل بر این است. 

یغ خوبی برای عالم تشیّع و عالم اسالم است. کند؛ و تبلروِی اربعین خیلی در دنیا صدا میو لذا این پیاده
 ھای بسیار خوب است.یکی از مبلّغ

وقت دانید که در ایام اربعین، اجتماع در کربال، از عاشورا بیشتر است، انبوه جمعیت خیلی بیشتر است. آنمی
، این دلیل بر این کننددھند تھدیدشان بکند میعدۀ زیادی پیاده، زن، بچه، با اینکه خطراتی ھم احتمال می

 برد.است که واقعاً عاشق این مکتب ھستند. تنھا عشق است که آنھا را به این سمت و سو می
کنند، حال باز ایراد میبینند و در عینای ھست و آثار و برکات را میدلیل و بیھودهبنابراین این ایراد یک ایراد بی

 اطالعی است.خیلی دلیل بر بی
  

 کنند که برای چه بعد از چھارده قرن عزاداری کنیم؟ایراد می ھا اخیراً بعضی
کنند آقا! ھا اخیراً ایراد میو اما نکتۀ سومی که در اینجا باید عرض کنم، دربارۀ خوِد جریان کربالست. بعضی

ای تقریبا چھارده قرن قبل واقع شد و خب رفت جزء تاریخ و تمام شد. تمام کسانی که اطراف جریان یک حادثه



 ایھای آنھا ھم رفتند. تمام شد دیگر. این چه برنامهھا و نتیجهبودند ھمه رفتند. فرزندھای آنھا ھم رفتند، نوه
 کنید؟است که شما ھر سال داری تجدید می

وقت یک جریان مستمر تاریخِی انسانی است. وقت یک برنامه برنامۀ شخصی است، یکجواب این است، یک
انَّما َخَرجُت «مود فرجنگ امام حسین(ع) با دشمنانش بر سرِ یک مسألۀ شخصی نبود، بر سر این بود که می

خواھم من می» لِطَلَبِ اإلصالحِ فِی اّمۀ جّدی، ُارید اَن آُمَر بالمعروف َو اَنَھی َعِن الُمنَکر َو اَِسیر بِِسیَرِة َجّدِی
آیین اسالم را زنده کنم. این مبارزۀ حق و باطل است. این مبارزۀ حق و باطل، ھمیشه بوده و االن ھم ادامه 

 دارد.
ھا ھم ھمین گیریم]، آیندهب امام حسین(ع) به عنوان مبارزۀ حق با باطل در زمان خودمان [کمک میما از مکت

مبارزه را دارند و باید از این مکتب کمک بگیرند. یک مسألۀ شخصی نیست بلکه یک ھدف مستمرِ انسانی 
گذارد. چون اھداف، یک است. و جالب این است که جریان امام حسین(ع) فراتر از جھان اسالم ھم تأثیر می

لَّةُ «گوییم اھدافی است که در غیر اسالم ھم ھست. ما می خب این منحصر به جامعۀ ». َھْیَھاَت ِمنَّا الّذِ
لَّةُ «ای اسالمی نیست، ھر انساِن آزاده لَّةِ «گوید. می» َھْیَھاَت ِمنَّا الّذِ لَِّة َو الّذِ  »َخیََّرنِی بَْیَن اْثَنَتْیِن، بَْیَن السَّ

الَموت فِی َحیاتُِکم َمقھورِین «اینھا تعبیراتی که امام حسین(ع) دارد. و به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) که فرمود 
شما اگر زنده بمانید و مقھور دشمن بشوید، این مرگ است. اگر شھید بشوید » والَحیاة فِی َموتُِکم َقاِھرین

 و مقھور دشمن نشوید، این حیات است.
  

 ، معجزۀ پیغمبر استاین جمله معروف
این جملۀ معروف (الُحَسیُن ِمصباُح الُھَدی َو َسِفیَنُة النَّجاة)، حدیث معروف نبوی از پیغمبر است. این جمله را 
پیغمبر وقتی که گفت که ھنوز نه کربالیی بود و نه عاشورایی بود؛ امام حسین بچه بود، کوچک بود. 

! هللایا رسول«حسین(ع) احترام گذاشت، یکی از اصحاب گفت:  پیغمبر(ص) در فرمایشی خیلی راجع به امام
؟ این طفل کوچک زینت و آسمان و زمین »ِزین الّسماوات واألرض«گویی شما داری دربارۀ امام حسین می

 کردیم شما زینت آسمان و زمین ھستید.است؟ ما خیال می
 »الُحَسیُن ِمصباُح الُھَدی وَ َسِفیَنُة النَّجاة«که گفتم درست است. بعد فرمود: » زِین الّسماوات واألرض«فرمود: 

که امام حسین چند ساله حسین چراغ ھدایت و کشتی نجات است. این یک معجزۀ پیغمبر است. در حالی
ھمه است و ھر زمان و ھر مکان ھر قوم و ھر  بود، این جمله را فرمود. بنابراین این مصباح الھدی بودن برای

 جمعیت سفینة النّجاة بودن، برای ھر زمان و ھر قوم و ھر جمعیت است.
  

 یک شرط دارد و آن شرطش ھم این است که ...
ان تامیدوارم سفر بسیار خوبی داشته باشید و در این چند روز که با ھم ھستید بتوانید واقعاً اھداف اسالمی

ای تان را بیشتر کنید و در واقع مایهتان را باالتر ببرید. قوّت ایمان و تھذیب نفسر کنید، سطح معرفتترا روشن
 شاءهللا که از آن سرمایه استفاده کنید.بگیرید برای تمام عمرتان ان

ولی یک شرط دارد و آن شرطش ھم این است ما را ھم از دعا فراموش نکنید. من به دعای کوچولو ھم قانع 
ھستم، یک دعای کوچک ھم بکنید و یک الّسالم علیک یا اباعبدهللا ھم کوچولو بگویید به ھمان ھم ما قناعت 

 کنم. بفرمایید.کنیم، من ھم از صمیم دل برای موفقیت شما دعا میمی
  

روی کنیم و از زیارت بیشتر در سؤال: اگر ھدف ما زیارت است، چرا چند روز وقتمان را صرف پیاده
 امام حسین(ع) محروم بمانیم؟ جوار

[سوال یکی از حضار:] سولھايی در این زمینه مطرح است، مثال اینکه اگر ھدف ما زیارت است، 
روی کنیم و از زیارت بیشتر در جوار امام حسین(ع) محروم چرا چند روز وقتمان را صرف پیاده

ت کم است، بھتر نیست به بمانیم؟ یا اینکه سوال میشه در حالی که معرفت ما نسبت به زیار
روی، وقتمون را صرف مطالعه کنیم و معرفت بیشتر بدست بیاوریم؟ و جای این سه روز پیاده

 روی را بروند، دارید، بفرمایید.خواھند این سه روز پیادهای برای کسانی که میاینکه اگر توصیه
  

 ھست، در زیارت معمولی نیستروی آن تأثیری که در این پیاده هللا مکارم شیرازی:پاسخ آیت
روی ھست، در زیارت معمولی نیست. جواب ھر سه سؤال را من فشرده عرض کنم. آن تأثیری که در این پیاده

کند؛ انسان یک حال و ھوای دیگری کند. تا آدم نرود، توّجه پیدا نمیانسان یک حال و ھوایی دیگری پیدا می
 کند.یگری پیدا میکند. یک شور و نشاط و یک عشق دپیدا می

جای دو روز، کند، بهرود زیارت میشود، ارزشمند است. خب میآثار و برکاتی که از زیارت معمولی حاصل می
شود برای تمام عمر. اصالً در موقع راه ای میکند، تکرار زیارت؛ اما این یک خاطرهسه روز چھار روز زیارت می

شود، ھایی که [در طول راه] میکند. غیر از بحثازی میرود، دارد خودسرفتن وقتی به آن سمت می
 شود، اصالً خوِد این یک تأثیر در خودسازی دارد.ھایی که میشوند و صحبتھایی که مستقر میشب

کنید؟ خب سریع با مرکب بروید کردند، چرا شما این کار را میو خب ھمین اشکال را ھم به امام سجاد می
روی ھست که در آن نیست. و بنابراین جای این ایراد ا کنید. چرا؟ یک آثاری در پیادهو بیشتر طواف خانۀ خد

کنند که خودشان را تبرئه بکنند گونه اشکاالت را میروی ندارند، معموالً اینھا که حوصلۀ پیادهنیست. بعضی
 و یک مجوّز برای خودشان پیدا بکنند.



روی و این برنامه، تا آخر زیارت نماند، اما خاطرۀ این پیاده و بھترین دلیلش این است که ممکن است خاطرۀ
 شاءهللا رحمان، با موفقیت ادامه بدھیدھا را باید از خود دور کرد و انعمر بماند. بنابراین این وسوسه

 والّسالم علیکم ورحمة هللا.
  

 خواندن دعای سفر برای دانشجویان عازم پیاده روی اربعین
 خواھم اینجا بخوانم:را ھم می من یک دعای سفرتان

شاءهللا َفاللُّه َخْیٌر َحافِظًا َوُھَو أَْرَحُم بسم هللا الرّحمن الرّحیم إنَّ الَِّذی َفَرَض َعلَیَک الُقرآن لَرادُّک إلی َمعادٌ، إن
 »حَم الرّاحمینالرَّاِحِمیَن؛ اللھمَّ احَفظُھم َواحَفظ َمن َمَعُھم َو ما َمَعُھم بَحولَک َو ُقوَّتَِک یا أر
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